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Modellerna som visas är Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive i tvåfärgad
Surf Blue med Crystal Black Pearl och 1.5 i-MMD Executive i Platinum White Pearl.

NYA JAZZ
EN HYBRID FÖR DITT LIV

e:HEVHYBRIDTEKNIK
Nästa generations e:HEV Hybrid-teknik har en
dynamisk, eldriven körupplevelse som ger de
nya Jazz-modellerna hög prestanda och låga
utsläpp. Alla modeller har ett körläge med eldrift
som gör att bilen kan köras på 100 %
tyst, elkraft.
Denna avancerade teknik gör nya Jazz
mer relevant än någonsin.
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Modellen som visas är Jazz 1.5 i-MMD Executive i färgen Platinum White Pearl.

SOFISTIKERAD
DESIGN
De nya Jazz-modellerna har en ren, sömlös
designprofil som är aerodynamiskt effektiv och
stilren. Jazz har en smart, modern stil och en
unik personlighet in i minsta detalj.

Modellen som visas är Jazz 1.5 i-MMD Executive i färgen Platinum White Pearl.
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NYA JAZZ
CROSSTAR
Ett tillskott i utbudet är Jazz Crosstar.
Den är utvecklad med en aktiv livsstil
i åtanke, har en tuff muskulös stil med
distinkt grill, eleganta integrerade
takräcken och högre sittposition som gör
det lättare att ta sig i och ur bilen och
ger god sikt över vägen.
Skyddande lister och snygga tvåfärgade
karossalternativ garanterar att du alltid
ser bra ut på utsidan, medan dess
vattenavvisande klädsel skyddar
insidan mot allt som livet kan tänkas
utsätta den för.
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Modellen som visas är Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive i tvåfärgad Surf Blue med Crystal Black Pearl.

Modellen som visas är Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive i tvåfärgad Surf Blue med Crystal Black Pearl.

LIVSUTRYMME
Interiören i nya Jazz och Jazz Crosstar är stilren och
otroligt bekväm med material som är mjuka att röra
vid och tydliga skärmar. En ny 7” digital förarskärm
och 9” Honda CONNECT-pekskärm gör att du ser
viktig information snabbt och enkelt.
Den otroliga känslan av utrymme förstärks av den
eleganta instrumentpanelen med ergonomiskt
utformade kontroller och vid, fri sikt över vägen.

Modell som visas är Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive.
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OÖVERTRÄFFAD
FLEXIBILITET
Oavsett vad som ryms i ditt liv så ryms det även
i nya Jazz och Jazz Crosstar. Våra geniala Magic
Seats ger dig den mångsidighet du vill ha, när
du behöver den.
Baksätena kan konfigureras på en mängd
olika sätt med en enkel rörelse, vilket ger dig
flexibiliteten att transportera nästan allt från
surfbrädor till små träd. De kan fällas ned platt
mot golvet för extra lastutrymme eller fällas upp
så att du kan dra nytta av bilens fulla höjd
från golv till tak.
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Modellen som visas är Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive i tvåfärgad Surf Blue med Crystal Black Pearl.

SE LIVET I WIDESCREEN-FORMAT
Njut av enastående sikt tack vare vindrutan med panoramautsikt, ultratunna A-stolpar och dolda
vindrutetorkare. Detta förbättrade synfält ger en trygg körposition med minimala döda vinklar. Det
tillåter samtidigt att ljus strömmar in i kupén, vilket förbättrar den redan imponerande känslan av rymd.
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Modellen som visas är Jazz 1.5 i-MMD Executive i färgen Platinum White Pearl.

BEKVÄM OCH
MÅNGSIDIG
Framsätena har utformats med egenskaper som
motverkar trötthet för att ge en komfortkänsla i
limousineklass. Genomtänkta inslag som det breda
mittarmstödet med förvaring och USB-portarna fram och
bak gör att alla kan njuta av resan.

Modellen som visas är Jazz 1.5 i-MMD Executive i färgen Platinum White Pearl.
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BÄTTRE UPPKOPPLING
I LIVET
Livet är bättre när du känner dig uppkopplad. De nya
Jazz-modellerna kopplar sömlöst upp dig till din värld
med vår senaste infotainmentteknik. Självklart ingår DABdigitalradio för att ge dig det bredaste urvalet av stationer.
Den nya pekskärmen på 9” har en välbekant, smartphoneliknande skärm och kan användas med Android Auto- och
Apple CarPlay*-integration. Du kan även fjärransluta till
din Jazz via appen My Honda+ som bland annat gör att du
kan låsa eller låsa upp bilen och skicka destinationer till
navigationssystemet.
Din röstaktiverade Honda Personal Assistant kan
föra ett naturligt samtal med dig och använder sig av
kontextuell förståelse för att lära sig att ge dig relevanta
rekommendationer. Om du behöver kolla vädret, hitta din
favoritmusik eller välja restaurang finns den alltid där
och hjälper dig.

*iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA m.fl. länder.
För komplett specifikation, se sidorna 49–52.
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THE POWER TO DELIVER
The sporty new Jazz Dynamic comes with a
powerful 1.5 litre i-VTEC petrol engine delivering
an impressive 130PS.
The Elegance, Comfort and Trend models are
available with our efficient 1.3 i-VTEC petrol engine
that develops a lively 102PS. Both engines have
the choice of a 6-speed manual transmission or our
Continuously Variable Transmission (CVT) automatic
option. Our 7-speed CVT technology incorporates

a sporty paddle shift and ensures optimum engine
output for your speed. The result is a smooth
and comfortable drive that doesn't compromise
on performance.
To further enhance efficiency, Idle Stop technology
cuts the engine when you come to a standstill in
traffic, automatically restarting again when you
touch the accelerator. It may seem like a small
thing, but over time it’s sure to make a difference.

HÖG
PRESTANDA
Vår avancerade e:HEV Hybrid-teknik är en exceptionell
kombination av smidig körprestanda och imponerande
bränsleekonomi. Den har utformats för att ge en responsiv,
mjuk och effektiv körkänsla i alla förhållanden. Den
specialutvecklade elmotorn ger ett vridmoment på 253 Nm
och är kopplad till en pigg bensinmotor på 97 hk. I nya Jazz
är körglädje aldrig en bristvara.
e:HEV-tekniken är smart, eftersom den kontinuerligt
övervakar prestanda och ekonomi hos din Jazz och
fastställer den lämpligaste drivkällan. Den levererar sedan
optimal energi mjukt och sömlöst genom att automatiskt
växla mellan tre körlägen: motordrift, hybriddrift och rent
elektrisk EV-drift.

Modellen som visas är Jazz 1.5 i-MMD Executive i färgen Platinum White Pearl.
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SKYDDAR DIG
Det nya Jazz-utbudet har vår senaste Honda
SENSING-svit med avancerade säkerhetsoch förarassistanssystem. Säkerheten har
förstärkts med nya krockkuddar i mitten och
i förarens knähöjd samt med intelligenta
sidokrockkuddar för baksätet som hjälper till
att skydda dig och dina passagerare.

eftersom behovet av riktningskorrigerande
rörelser minskar och motorvägskörningen
inte blir lika påfrestande.
INTELLIGENT HASTIGHETSBEGRÄNSARE
Kombinerar på ett smart sätt den befintliga
inställbara hastighetsbegränsaren
med trafikskyltsigenkänningen så att
hastighetsgränsen automatiskt sätts till det
värde trafikskyltsigenkänningen läser av.

KOLLISIONSMINIMERANDE
BROMSSYSTEM
Om det finns risk för en kollision med ett
fordon eller en fotgängare, varnar systemet
dig om detta samtidigt som hastigheten
sänks, vilket bidrar till att minimera
svårighetsgraden vid en eventuell kollision. Vi
har nu förbättrat systemet med nattfunktion
för att upptäcka fotgängare eller cyklister där
det inte finns någon gatubelysning. Systemet
aktiverar till och med bromsarna om mötande
fordon korsar eller svänger in på din väg.

ADAPTIV FARTHÅLLARE MED AUTOBROMS
Den här funktionen ser till att bilen håller
inställd hastighet och rätt avstånd till bilen
framför. Om den framförvarande bilen
stannar sänker funktionen hastigheten och
stannar din bil utan att du måste trampa
ned bromspedalen. När bilen framför börjar
röra på sig igen trampar du bara lätt på
gaspedalen så startas motorn.

FILBYTESVARNING

AUTOMATISKT HELLJUS

Om bilen lämnar körfältet utan att du har
slagit på körriktningsvisaren avges en ljusoch ljudsignal som hjälper dig att korrigera
bilens position.

Upptäcker framförvarande trafik, inklusive
mötande fordon och växlar automatiskt
mellan helljus och halvljus.
INFORMATION OM DÖDA VINKLAR

TRAFIKSKYLTSIGENKÄNNING

Denna smarta enhet gör filbyten och
omkörningar säkrare, varnar när fordon
upptäcks i din döda vinkel genom att en
lampa tänds i sidobackspegeln.

Trafikskyltsigenkänningen identifierar
trafikskyltar och vidarebefordrar
informationen till dig via en digital skärm. Två
vägskyltar kan visas samtidigt på skärmen.

TRAFIKÖVERVAKNING FRÅN SIDAN
RIKTNINGSSTABILISERINGSSYSTEM

När du backar kan trafikövervakningen från

Hjälper dig att hålla bilen i körfältets mitt,
vilket gör körupplevelsen mindre stressig

sidan (Cross Traffic Monitor) upptäcka fordon
som närmar sig från båda sidor och varna dig.

Modeller som visas är Honda Jazz 1.5 i-MMD Crosstar Executive i tvåfärgad Surf
Blue med Crystal Black Pearl och 1.5 i-MMD Executive i Platinum White Pearl.
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COMFORT

1.5 i-MMD Hybrid
e-CVT

♦ 15-tums stålfälgar
♦ Svart tygklädsel
♦ SRS-krockkuddar med avstängningsbrytare (förare,

♦ Interiörpaneler i plast
♦ Uttag för tillbehör fram
♦ Automatisk klimatanläggning
♦ Vindrutetorkare med regnsensor
♦ Elmanövrerade och eluppvärmda sidobackspeglar
♦ Fjärrcentrallåsning med 2 vikbara nycklar
♦ Armstöd fram för förar- och passagerarsäte
♦ Elfönsterhissar fram och bak
♦ Manuell justering i höjdled av förarsäte
♦ Ryggstödsficka på passagerarsätet
♦ Eluppvärmda framsäten
♦ Magic Seats
♦ Baksäte som är delbart 60/40 med en enkel rörelse
♦ Ratt med lutnings- och teleskopfunktion
♦ Bluetooth™ handsfree-telefon
♦ 5-tums audioskärm (AM/FM/DAB)
♦ USB-uttag fram
♦ 4 högtalare
♦ Ljudreglage på ratten
♦ Karossfärgade sidobackspeglar med integrerade

passagerare, fram i centrum, sida fram och bak,
sidogardin fram och bak samt en krockkudde i
förarens knähöjd)
♦ Låsningsfria bromsar och bromsassistans
♦ Kollisionsminimerande bromssystem
♦ Varningssystem för lågt däcktryck
♦ Nödstoppsignal (ESS)
♦ Varning vid kollision framifrån
♦ Justerbar hastighetsbegränsare
♦ Intelligent hastighetsbegränsare
♦ Filbytesvarning
♦ Riktningsstabilitetssystem
♦ Autobroms
♦ System som minskar skaderisken vid vägavkörning
♦ Trafikskyltsigenkänning
♦ Fordonsstabilisering
♦ Adaptiv farthållare
♦ Elektrisk parkeringsbroms med automatisk
aktivering
♦ Elektrisk servostyrning med variabel utväxling
♦ Starthjälp i backe
♦ Tomgångsstopp
♦ ECON-läge
♦ Hatthylla
♦ ISOFix-fästen

LED-blinkers
♦ LED-strålkastare
♦ LED-halvljus
♦ Strålkastare med skymningssensor
♦ Automatiskt helljussystem
♦ Timer för automatisk avstängning av strålkastare

(Coming Home/Leaving Home-funktion)
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Modell som visas är Jazz 1.5 i-MMD Comfort i färgen Shining Gray Metallic.
För komplett specifikation, se sidorna 49–52.

ELEGANCE

1.5 i-MMD Hybrid
e-CVT

Utöver egenskaperna på Comfort-versionen
har Elegance följande egenskaper:
♦ 15-tums aluminiumfälgar
♦ Interiörpaneler i mjukt, vadderat läder
♦ Klädsel i svart tyg/läder
♦ Stöldlarm
♦ Ryggstödsficka på förarsätet
♦ Parkeringssensorer (fram och bak)
♦ Honda CONNECT med 9-tums pekskärm, AM/FM/

DAB digitalradio, Trådlöst Apple CarPlay*, Android
Auto™ och x2 USB-uttag.
♦ Kompatibel med appen MyHonda+

*Endast iPhone 5 eller senare modeller med iOS 8.4 eller nyare är kompatibla med Apple CarPlay. Det kan hända att Apple CarPlays funktioner, program och
tjänster inte är tillgängliga i alla områden, och de kan ändras. För att kunna använda Android Auto™ måste du ladda ner appen Android Auto™ från Google Play™ till
din smartphone. Det är enbart Android 5.0 (lollipop) eller senare versioner som är kompatibla med Android Auto™. Android Auto™-appens tillgänglighet kan ändras
och variera beroende på geografisk plats. iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA m.fl. länder.
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Modell som visas är Jazz 1.5 i-MMD Elegance i färgen Midnight Blue Beam Metallic.
För komplett specifikation, se sidorna 49–52.

EXECUTIVE

1.5 i-MMD Hybrid
e-CVT

Utöver egenskaperna på Elegance-versionen
har Executive följande egenskaper:
♦ 16-tums aluminiumfälgar
♦ Smart dörröppning och start
♦ Klädsel i grått eller svart tyg/läder
♦ Information om döda vinklar inkl. trafikövervakning från sidan
♦ Läderratt
♦ Växelspaksknopp, läder
♦ Rattvärme
♦ Kromade sidobackspeglar med integrerade LED-blinkers
♦ LED-dimljus fram
♦ Backkamera
♦ Elfönsterhiss samt sidobackspeglar
♦ Honda CONNECT med 9-tums Garmin Navigation-pekskärm,

AM/FM/DAB digitalradio, Trådlöst Apple CarPlay*, Android
Auto™ och x2 USB-uttag
♦ Kompatibel med appen MyHonda+
♦ 2 USB-uttag i baksätet
♦ Mörktonade rutor

*Endast iPhone 5 eller senare modeller med iOS 8.4 eller nyare är kompatibla med Apple CarPlay. Det kan hända att Apple CarPlays funktioner, program och
tjänster inte är tillgängliga i alla områden, och de kan ändras. För att kunna använda Android Auto™ måste du ladda ner appen Android Auto™ från Google Play™ till
din smartphone. Det är enbart Android 5.0 (lollipop) eller senare versioner som är kompatibla med Android Auto™. Tillgängligheten för Android Auto™ kan komma
att ändras och kan variera beroende på geografiskt läge. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
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Modellen som visas är Jazz 1.5 i-MMD Executive i färgen Platinum White Pearl.
För komplett specifikation, se sidorna 49–52.

CROSSTAR
EXECUTIVE

1.5 i-MMD Hybrid
e-CVT

♦ 16-tums aluminiumfälgar
♦ Låsningsfria bromsar och bromsassistans
♦ Kollisionsminimerande bromssystem
♦ Varningssystem för lågt däcktryck
♦ Varning vid kollision framifrån
♦ Filbytesvarning
♦ Trafikskyltsigenkänning
♦ Vindrutetorkare med regnsensor
♦ Adaptiv farthållare
♦ Elmanövrerade och eluppvärmda sidobackspeglar
♦ Magic Seats
♦ Bluetooth™ handsfree-telefon
♦ Automatiskt helljussystem

♦ Smart dörröppning och start
♦ Läderratt
♦ Växelspaksknopp, läder
♦ Vattenavvisande tygklädsel
♦ Backkamera
♦ Honda CONNECT med 9-tums Garmin Navigation

pekskärm, AM/FM/DAB digitalradio, Trådlöst Apple
CarPlay*, Android Auto™
♦ Kompatibel med appen MyHonda+
♦ Mörktonade rutor
♦ Takreling
♦ LED-dimljus fram
♦ Led- strålkastare och bakljus

*Endast iPhone 5 eller senare modeller med iOS 8.4 eller nyare är kompatibla med Apple CarPlay. Det kan hända att Apple CarPlays funktioner, program och
tjänster inte är tillgängliga i alla områden, och de kan ändras. För att kunna använda Android Auto™ måste du ladda ner appen Android Auto™ från Google Play™ till
din smartphone. Det är enbart Android 5.0 (lollipop) eller senare versioner som är kompatibla med Android Auto™. Tillgängligheten för Android Auto™ kan komma
att ändras och kan variera beroende på geografiskt läge. Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
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Modellen som visas är Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive i tvåfärgad Surf Blue med Crystal Black Pearl.
För komplett specifikation, se sidorna 49–52.

JAZZ – FÄRGER
Vi har skapat ett brett utbud av färger som passar eleganta nya Jazz
perfekt, inklusive ett antal tvåfärgade alternativ för utvalda färger
och modeller.* Dessa kompletteras av vårt urval av högkvalitativa
klädselalternativ i tyg och tyg/läder.

PLATINUM WHITE PEARL

MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

SHINING GRAY METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL / TWO-TONE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / TWO-TONE

Modellen som visas är Jazz 1.5 i-MMD Executive.
*Urvalet av tvåfärgade alternativ som visas erbjuds endast för Executive-modeller.

TAFFETA WHITE III

JAZZ CROSSTAR
– FÄRGER
Nya Jazz Crosstar finns i snygga tvåfärgade och enkelfärgade
alternativ som drar blicken till sig. Den erbjuds bland annat i
en exklusiv Surf Blue. Sätena är stoppade i bekvämt men tåligt
vattenavvisande tyg, vilket bidrar till att interiören ser ren och
snygg ut, vart du än kör.

CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL / TWO-TONE

SURF BLUE

SURF BLUE / TWO-TONE

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL

PREMIUM SUNLIGHT WHITE PEARL / TWO-TONE

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC / TWO-TONE

Modellen som visas är Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive.
Surf Blue och urvalet av tvåfärgade alternativ erbjuds endast för JazzCrosstar.

TAFFETA WHITE III

INTERIÖRKLÄDSEL

SVART
TYG

SVART
TYG/LÄDER

GRÅTT
TYG/LÄDER

VATTENAVVISANDE
TYG

♦

COMFORT
ELEGANCE

♦

EXECUTIVE

♦

♦
♦

CROSSTAR EXECUTIVE
Exteriörfärger och inredningskombinationer varierar mellan olika modeller. Kontakta din lokala Honda-återförsäljare för mer information.
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TYG/VATTENAVVISANDE

SVART TYG

SVART TYG/LÄDER

GRÅTT TYG/LÄDER

TILLBEHÖR
Hondas originaltillbehör har konstruerats och tillverkats enligt
samma höga standard som varje Honda. Allt du behöver göra
är att välja de alternativ som är rätt för dig.
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FUNCTIONAL FINESSE PACK
Få din nya Jazz att sticka ut på ett elegant sätt med silverfärgade detaljer både exteriört och interiört som kompletterar
bilens dynamiska och livfulla design. Paketet omfattar: en dekoration till frontgrillen, blanklackerade svarta sidolister
med inslag av färgen EU Matte Silver, en dekoration för den bakre stötfångaren och matchande Elegance-golvmattor.
Silverfärgade spegelkåpor ingår inte i Functional Finesse Pack men finns som tillval.
Bilden visar tillvalet 16-tums JA1601-lättmetallfälgar.

FUNCTIONAL FUN PACK – ORANGE

ROBUST PACK

Våga vara unik och få din nya Jazz att sticka ut genom att lägga smakfulla färgdetaljer på både
exteriör och interiör som kompletterar bilens dynamiska design. Paketet omfattar: en dekoration till
frontgrillen, kåpor till sidobackspeglar, sidolister med inslag av färgen Tuscan Orange, en dekoration
för den bakre stötfångaren och Elegance-golvmattor. Functional Fun Pack finns även i vitt.

Komplettera din Crosstar med dessa SUV-liknande hasplåtar som speglar bilens pigga
livsstilsdesign. Paketet innehåller: en nedre dekoration fram och bak.

Bilden visar tillvalet 16-tums JA1601-lättmetallfälgar.
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CONVENIENCE PACK

ILLUMINATION PACK

Convenience Pack är ett urval av snygga
tillbehör som skyddar bilen mot repor, lera
och sand. Paketet innehåller: en vikbar
bagagerumsmatta, gummimattor med kant
fram och bak, dörrlister samt en stropp för
bakluckan.

Det här paketet använder en kombination
av lampor som skapar en stämningsfull
atmosfär inne i bilen. Paketet innehåller:
Vit instegsbelysning fram, tröskellister med
belysning, dörrfoder med belysning samt
belysning av mittkonsolen.

VIKBAR BAGAGERUMSMATTA

VIT INSTEGSBELYSNING FRAM

Denna nya vikbara bagagerumsmatta skyddar
bagaget och en del av lastgolvet när sätena
är nedfällda. Mattan har en flexibel flik för att
förhindra repor.

Fotbrunnen fram tänds upp när dörrarna låses
upp eller öppnas och ger interiören en mjuk,
sval belysning.

LISTER FÖR FRAMDÖRR

STROPP FÖR BAKLUCKA

Dessa instegslister sätter personlig prägel
på din bil samtidigt som de skyddar
dörrtrösklarna mot märken och repor. De
är tillverkade i rostfritt stål och har en etsad
Jazz-logotyp som drar blicken till sig. Setet
innehåller: två tröskellister för framdörrar.

Denna rem för bakluckan är ett
oumbärligt hjälpmedel som gör det så
mycket lättare att stänga bakluckan.
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GUMMIMATTOR MED KANT,
FRAM OCH BAK
Gummimattorna för fram- och baksäte
med upphöjda kanter är gjorda för att
skydda de främre och bakre fotbrunnarna.
De är tillverkade av tåligt, men lättskött,
material och har Jazz-logotypen. Ett set
innehåller: Gummimattor med kant,
fram och bak

BELYSNING DÖRRPANEL

BELYSNING AV MITTKONSOLEN

TRÖSKELLISTER MED BELYSNING

Dörrfodret tänds när tändningen slås på.
Detta tillbehör monteras på dörrhandtagen
och dörrfickorna och ger ett svalt, lugnt
vitt ljus.

Belysningen av mittkonsolen aktiveras genom
att dörrarna låses upp eller öppnas, vilket ger
bilens mittkonsolyta en mjuk vit belysning.

Dessa tröskellister med belysning är
tillverkade av borstat rostfritt stål och har en
Jazz-logotyp med belysning. Utöver att de är
snygga skyddar de även de inre dörrtrösklarna
från märken och repor. Setet innehåller: två
tröskellister för framdörrar.
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x2

CARGO PACK
Om du ofta transporterar bagage eller specialutrustning hjälper Cargo Pack
dig att hålla ordning och transportera på ett säkert sätt. Paketet innehåller:
Bagagerumsinsats, en LED-bagagelampa, ett skydd för den bakre stötfångaren
och en dekorationslist för bagagerumströskeln.

THULE TAKBOX 410 L

CYKELHÅLLARE*

Denna robusta, vattentäta box, som är Thule-certifierad av Honda, ger
dig 410 liters extra förvaringsutrymme. Den har Power-Click-systemet
för enkel montering, ett stöldskyddslås och kan öppnas från båda
sidor. Måtten är: längd 175 cm, bredd 86 cm och höjd 46 cm.

Ta med dig cykeln genom att komplettera med den takmonterade
cykelhållaren med stöldskydd och metallram. ”Easy Fit” håller
din cykel upprätt så att du har händerna fria att spänna fast den
ordentligt. Maximal cykelvikt: 20 kg.
*Det går att transportera upp till 2 cyklar, men bara i kombination med tvärstänger på Crosstar.
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LASTHÅLLARE

SKID- OCH SNOWBOARDTILLBEHÖR

Utöka bilens lastkapacitet med en säker lasthållare för taket. Den
har 4 lås och en maximal lastkapacitet på 30 kg eller en cykel.

Lättanvänd skidhållare för ett eller två par skidor (beroende på
skidornas storlek) eller 1 snowboard. Skidorna eller snowboarden
sitter ordentligt mellan två gummiprofiler som skyddar utrustningen
och kan monteras enkelt utan verktyg. Den har lås och väger 3,6 kg.
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VINDRUTESKYDD

15-TUMS ALUMINIUMFÄLG JA1505

16-TUMS ALUMINIUMFÄLG JA1601

15-tums hjuldesign JA1505 har en diamantskuren
A-yta med blank klarlack och fönsterdetaljer i
Gunpowder Black.

16-tums hjuldesign JA1601 har en diamantskuren
A-yta med blank klarlack och fönsterdetaljer i
Gunpowder Black.

TAKSPOILER

BACKKAMERA*

ELEGANTA GOLVMATTOR

Om du är ute efter en sofistikerad stil är denna Honda Original Spoiler precis vad du
behöver. Våra spoilers är specialutvecklade för att matcha varje individuell bilmodell och
det är enbart tillbehör av högsta kvalitet som godkänns i Hondas omfattande tester. Denna
eleganta spoiler är dessutom helt integrerad i bilens kaross och finns i alla färger.

Backa säkert och tryggt med hjälp av backkameran. Den
visar hela vyn bakåt på navigeringsskärmen, så att du alltid
vet vad som finns bakom dig. Setet innehåller:
en backkamera och fästen.

Dessa eleganta och bekväma mattor, med svart
nubuck-kant, har ett hållbart, vävt Jazz-emblem.
Ett set innehåller: mattor till fram- och baksätet.

Detta vindruteskydd skyddar även speglarna och
de främre sidorutorna från hårt väder när bilen är
parkerad utomhus. Det har Jazz-logotypen.
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*Detta tillbehör är endast tillgängligt för Comfort- och Elegancemodellerna eftersom det är standard på Executive och Crosstar.

Motor
Cylindervolym (cc)

COMFORT

ELEGANCE

EXECUTIVE

CROSSTAR
EXECUTIVE

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1498

1498

1498

1498

Ventilstyrning

Kamkedja DOHC

Kamkedja DOHC

Kamkedja DOHC

Kamkedja DOHC

Utsläppsnorm

EURO 6D-TEMP

EURO 6D-TEMP

EURO 6D-TEMP

EURO 6D-TEMP

Bränsle

Blyfri (95)

Blyfri (95)

Blyfri (95)

Blyfri (95)

Prestanda
Max. effekt, motor (kW vid v/min)

72@5500-6400

72@5500-6400

72@5500-6400

72@5500-6400

Max. effekt, motor (hk vid v/min)

97@5500-6400

97@5500-6400

97@5500-6400

97@5500-6400

Max. vridmoment, motor (Nm vid v/min)

131@4500-5000

131@4500-5000

131@4500-5000

131@4500-5000

80 [109]

80 [109]

80 [109]

80 [109]

Max vridmoment elmotor (Nm)

253

253

253

253

0 → 100 km/h (sekunder)

9.4

9.4

9.5

9.9

Maxhastighet (km/tim)

175

175

175

173

Maxeffekt elmotor (kW [hk])

Bränsleforbrukning och utsläppsnivåer –
WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle
Test Procedure), det globalt harmoniserade
prövningsförfarandet for lätta fordon†
Låg - bränsleförbrukning (l/100 km)

3.5

3.5

3,6

Hög - bränsleförbrukning (l/100 km)

3.9

3.9

3.9

4.1

Blandad - bränsleförbrukning (l/100 km)

4.5

4.5

4.6

4.8

CO utsläpp vid blandad körning (g/km)

102

102

104

110

2

3,8

Mått

COMFORT

ELEGANCE

EXECUTIVE

CROSSTAR
EXECUTIVE

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

SRS-krockkudde på förarsidan (enstegsaktivering)

♦

♦

♦

♦

Passagerar-SRS-krockkudde med avstängnings
kontakt

♦

♦

♦

♦

Sidokrockkuddar (fram)

♦

♦

♦

♦

Sidokrockgardiner (fram och bak)

♦

♦

♦

♦

Centrerad krockkudde fram

♦

♦

♦

♦

Knäkrockkudde för föraren

♦

♦

♦

♦

ABS (låsningsfritt bromssystem)

♦

♦

♦

♦

Bromsassistans

♦

♦

♦

♦

Fordonsstabilisering

♦

♦

♦

♦

Säkerhetsbälte i framsätet med bältessträckare

♦

♦

♦

♦

ISOFix-fästen (ytterplatser, baksäte)

♦

♦

♦

♦

Nödstoppsignal (ESS)

♦

♦

♦

♦

Varningssystem för lågt däcktryck

♦

♦

♦

♦

Kollisionsminimerande bromssystem

♦

♦

♦

♦

Varning vid kollision framifrån

♦

♦

♦

♦

Riktningsstabilitetssystem

♦

♦

♦

♦

Filbytesvarning

♦

♦

♦

♦

System som minskar skaderisken vid vägavkörning

♦

♦

♦

♦

Justerbar hastighetsbegränsare

♦

♦

♦

♦

Intelligent hastighetsbegränsare

♦

♦

♦

♦

Trafikskyltsigenkänning

♦

♦

♦

♦

Säkerhet

Längd totalt (mm)

4044

4044

4044

4090

Autobroms

♦

♦

♦

♦

Bredd totalt (mm)

1694

1694

1694

1725

-

-

♦

-

♦

Bredd totalt inkl. yttre backspeglar (mm)

1966

1966

1966

1966

Information om döda vinklar
inkl. trafikövervakning från sidan

Höjd totalt – utan last (mm)

1526

1526

1526

1556

Säkerhet

Hjulbas (mm)

2517

2517

2517

2520

Spårvidd fram (mm)

Elektroniskt startspärrsystem

♦

♦

♦

1487

1487

1487

1498

Spårvidd fram (mm)

Stöldlarm

-

♦

♦

♦

1474

1474

1474

1485

♦

♦

♦

♦

Markfrigång – med förare (mm)

Fjärrcentrallåsning med 2 vikbara nycklar

136

136

136

152

Smart dörröppning och start

-

-

♦

♦

Vändradie – vid kaross (m)

10.1

10.1

10.1

10.1

Hatthylla

♦

♦

♦

♦

Max. rattutslag (rattvarv)

2.51

2.51

2.35

2.63

5

5

5

5

Klädsel
-

Max. antal passagerare

Kapacitet
Bagagerumsvolym - baksätet uppfällt
(liter, VDA-metoden)
Bagagerumsvolym - baksätet nedfällt,
last till fönstret (liter, VDA-metoden)
Bagagerumsvolym - baksätet nedfällt,
last till taket (liter, VDA-metoden)
Bränsletank (liter)

304

304

304

298

844

844

844

838

1205

1205

1205

1199

40

40

40

40

Vikt

Tyg, interiör

♦

-

-

Tyg-/läderklädsel

-

♦

♦

-

Tyg/vattenavvisande

-

-

-

♦

Interiörpaneler – plast

♦

-

-

-

Interiörpaneler – mjukt, vadderat läder

-

♦

♦

-

Interiörpaneler – mjukt, vadderat mesh-material

-

-

-

♦

Invändiga dörrhandtag – målade

♦

-

-

-

Invändiga dörrhandtag – pläterade

-

♦

♦

♦

Läderklädd ratt

-

-

♦

♦

Växelspaksknopp i läder

-

-

♦

♦

Tjänstevikt (kg)

1301

1307

1318

1325

Högsta tillåtna vikt (kg)

1710

1710

1710

1710

Funktion och teknik

Lastförmåga (kg)

409

403

392

385

ECON-läge

♦

♦

♦

♦

946/784

946/784

946/784

946/784

Starthjälp i backe

♦

♦

♦

♦

35

35

35

50

Elektrisk servostyrning med variabel utväxling
Elektronisk parkeringsbroms med automatisk
aktivering
Tomgångsstopp

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Multiinformationsdisplay

♦

♦

♦

♦

Max. tillåtet axeltryck – fram/bak (kg)
Max. taklast (kg)

♦ Standard - Ej tillgänglig
†Siffrorna för bränsleförbrukning, hämtade från EU-reglerade laboratorietestresultat, är endast avsedda för jämförelse och avviker eventuellt från faktisk körning. Honda Civic har genomgått den nya WLTP CO2-och
bränsleförbrukningsprovningen i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1151. WLTP-siffrorna speglar bättre den faktiska prestandan hos bilen när den körs på vägen. Under övergångsfasen mellan NEDC (den tidigare
provningsrutinen) och WLTP, förblir NEDC-värdena för CO2 och bränsleförbrukning tillgängliga i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1153.
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COMFORT

ELEGANCE

EXECUTIVE

CROSSTAR
EXECUTIVE

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

Adaptiv farthållare

♦

♦

♦

♦

Klimatanläggning

♦

♦

♦

♦

Vindrutetorkare med regnsensor

♦

♦

♦

Backkamera

-

-

♦

Parkeringssensorer (fram och bak)

-

♦

Elfönsterhissar fram och bak

♦*

♦*

Komfort och trivsel

COMFORT

ELEGANCE

EXECUTIVE

CROSSTAR
EXECUTIVE

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

1.5 i-MMD
Hybrid
e-CVT

Hajfensantenn

♦

♦

♦

♦

Crystal Black Pearl Roof (med tvåfärgad kaross)

-

-

♦†

♦†

♦

Karossfärgade dörrhandtag

♦

♦

♦

♦

♦

Karossfärgade sidobackspeglar

♦

♦

-

-

♦

♦

Kromade sidobackspeglar

-

-

♦

-

♦

♦

Karossfärgade sidobackspeglar

-

-

-

♦

Crosstar-styling (främre och bakre stötfångare/främre list dimljus/svart hjulhuskant
och sidotröskellist)

-

-

-

♦

Takreling

-

-

-

♦

Mörktonade rutor

-

-

♦

♦

e:HEV-emblem

♦

♦

♦

♦

LED-strålkastare

♦

♦

♦

♦

Automatiskt helljussystem (HSS)

♦

♦

♦

♦

Strålkastare med skymningssensor

♦

♦

♦

♦

LED-dimljus fram

-

-

♦

♦

LED-varselljus

♦

♦

♦

♦
-

Exteriör

Elfönsterhissar som styrs via startnyckel

-

-

♦

♦

Ratt med lutnings- och teleskopfunktion

♦

♦

♦

♦

Elmanövrerade och eluppvärmda sidobackspeglar

♦

♦

♦

♦

Elektriskt infällbara sidobackspeglar

-

♦

♦

♦

Backspeglar som fälls in med startnyckel

-

-

♦

♦

Speglar på solskydd

♦

♦

♦

♦

Tillbehörsuttag (fram)

♦

♦

♦

♦

Manuell justering i höjdled av förarsäte

♦

♦

♦

♦

Armstöd fram för förar- och passagerarsäte

♦

♦

♦

♦

Ryggstödsficka på passagerarsätet

♦

♦

♦

♦

Ryggstödsficka på förarsätet

-

♦

♦

♦

Eluppvärmda framsäten

♦

♦

♦

♦

Magic Seats

♦

♦

♦

♦

15-tums stålfälgar

♦

-

-

Kupébelysning

♦

♦

♦

♦

15-tums aluminiumfälgar

-

♦

-

-

Kartbelysning (fram)

♦

♦

♦

♦

16-tums aluminiumfälgar

-

-

♦

♦

Instegsbelysning

♦

♦

♦

♦

Däck 185/60 R15 88H

♦

♦

-

-

Belysning i bagageutrymme

♦

♦

♦

♦

Däck 185/55 R16 87H

-

-

♦

-

Däck 185/60 R16 86H

-

-

-

♦

Däckreparationssats

♦

♦

♦

♦

Ljud och kommunikation

Ytterbelysning

Hjul

5-tums audioskärm (AM/FM/DAB)

♦

-

-

-

Honda CONNECT (9-tums pekskärm, AM/FM/DAB,
Apple CarPlay/Android Auto™) Δ

-

♦

-

-

♦ Standard - Ej tillgängligt

Honda CONNECT med Garmin Navigation (9-tums
pekskärm, AM/FM/DAB, Apple CarPlay/Android
Auto™) Δ

-

-

♦

♦

1 USB-port fram

♦

-

-

-

*Automatisk fönsterfunktion är endast tillgänglig på förarsidan.
†Tvåfärgade varianter med svart tak erbjuds för Executive och Crosstar Executive.
ΔEndast iPhone 5 eller senare modeller med iOS 8.4 eller nyare är kompatibla med Apple CarPlay. Det kan hända att Apple CarPlays funktioner, program och tjänster inte är tillgängliga i alla områden, och de kan ändras. För
att kunna använda Android Auto™ måste du ladda ner appen Android Auto™ från Google Play™ till din smartphone. Det är enbart Android 5.0 (lollipop) eller senare versioner som är kompatibla med Android Auto™. Android
Auto™-appens tillgänglighet kan ändras och variera beroende på geografisk plats. iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA m.fl. länder.

2 USB-portar fram

-

♦

♦

♦
♦

2 USB-portar bak

-

-

♦

4 högtalare
Ljudsystem Premium – 8 högtalare/diskant fram/
centrerad högtalare
Subwoofer

♦

♦

♦

-

-

-

-

-

-

♦

Ljudreglage på ratten

♦

♦

♦

♦

Bluetooth™ handsfree-telefon (HFT)

♦

♦

♦

♦
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EN NY
RIKTNING
Vi på Honda vill alltid göra tekniken
mer användbar och hitta sätt att
göra världen till en bättre plats. Vi
var den första tillverkaren som sålde
hybridbilar i Europa och vi har över
tjugo års erfarenhet av eldrift.
Nu har vi åtagit oss att implementera
någon form av elektrifierad drivlina
i alla våra traditionella modeller
eldrivna till 2022 för att säkerställa
bättre ekonomi, lägre utsläpp och
en renare miljö.
Nya, helt eldrivna Honda e är
nästa steg på denna spännande
resa, med en unik kombination av
dynamiska prestanda, hög komfort
och banbrytande teknik. Laddningen
är snabb, pålitlig och enkel tack vare
Honda Power Charger, som är lätt att
installera hemma eller på jobbet.
Välkommen till nästa generation.
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Modellen på bilden heter Honda e Advance i Platinum White Pearl.

Dessa specifikationer gäller inte för någon särskild produkt som levereras eller saluförs. Tillverkarna förbehåller sig rätten att ändra sina specifikationer, inklusive färger, med eller utan förvarning och vid den tidpunkt
och på det sätt som de tycker passar. Stora såväl som små förändringar kan vara involverade. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att uppgifterna är korrekta i denna broschyr. Denna publikation ska inte
under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning görs av vederbörande distributör eller återförsäljare i enlighet med de standardmässiga försäljningsvillkoren
och garantin som ges av distributören eller återförsäljaren. Kopior av dessa kan erhållas från dem på begäran. Det här reklammaterialet följer den brittiska lagen Trade Descriptions Act (1968). Alla ansträngningar görs
för att säkerställa riktigheten i specifikationerna, men eftersom broschyrer iordningställs och trycks flera månader före distribution kan följaktligen ändringar i specifikationen, eller i enstaka fall en viss funktion, inte alltid
omedelbart återspeglas. Kunder rekommenderas alltid att kontrollera specifikationsdetaljer med den levererande återförsäljaren, speciellt om valet av modell är beroende av någon av de funktioner som annonseras.
Honda Motor Europe Ltd, Filial Sverige, Box 31002, 200 49 Malmö, Sverige
Telefon: 040-38 07 00 www.honda.se
Honda använder papper från tillverkare inom EU på ett ansvarsfullt sätt. Kasta inte
broschyren i papperskorgen utan ge den till en vän eller lägg den i pappersåtervinningen.
THJAZ21SE-FMC

